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क्लारा हेल यांना ड्रग अॅडिक्ट तान्या मलुांसोबत काम करण्यासाठी 
ओळखले जात.े चचत्रात त्या काही मलुांसोबत आपला 83 वा वाढददवस  

आनदंाने साजरा करत आहेत.   

माता हेल           

पाहाताक्षणी, मलुांची खेळायची ती खोली एखाद्या सामान्य ि-े
केयर सेंटरसारखी ददसत.े छोटी छोटी बारा मलेु बाहेर 
जाण्यासाठी त्यांचे कोट आणण स्वेटर शोधत खोलीत इकितेतकि े
पळत असतात. एक छोटीशी कृष्णवणीय स्त्री हे सगळं बघत 
दारात शांतपणे उभी असत.े ती मदंपणे हसत असत ेकारण मलेु 
ततचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी एकमेकांशी स्पधाा करत असतात.  

“इकि ेबघ, हेल आई,” एक तीन वर्ष ेवयाचा मलुगा ओरितो. 
“मी मायकेल जॅक्सन आहे!” 
“हे बघ, मी काय केलयं!” छानसे कपि ेघातलेली एक मलुगी 
मोठ्या अभभमानाने ततने काढलेले चचत्र दाखवत म्हणत.े  

सगळे काही ठीकठाक ददसत असले तरी ही मलेु सामान्य 
नाहीत. ती ड्रग अडॅिक्ट लोकांची मलेु आहेत. यातील प्रत्येक 
मलुालाही ड्रग्जचे व्यसन आहे.    

 इथे “आई” म्हणजे क्लारा हेल. त्या न्ययूॉका च्या हेल हाऊसच्या 
ससं्थापक आहेत. हेल हाऊस हे ड्रग अडॅिक्ट मलुांचे तात्परुत े
घर आहे. अमेररकेत अशा प्रकारचे हे एकमेव दठकाण आहे.  

हॉस्पीटलचे कमाचारी, पोलीस अचधकारी आणण तनराश माता 
यांना दसुरा कोणताही पयााय ददसत नसला की त ेमलुांना माता 
हेलकि ेआणतात.  



हेल हाऊसमध्ये दोन आठवि ेत ेतीन वर्ष ेवयाची मलेु राहातात. 
बरीचशी मलेु इथ े18 मदहने वास्तव्य करतात. नंतर त्यांना 
सगंोपन कें द्रात ठेवतात ककंवा त्यांच्या खऱ्या आईकि ेपाठवतात.  

या मलुांना ड्रगच्या ववळख्यातनू, त्याच्या वेदनांतून मकु्त करणे, 
हे हेल यांचे भमशन आहे. या मलुांनी आनदंी, तनरोगी आणण 
समदृ्ध आयषु्य सरुू करावे, यासाठी त्या त्यांना मदत करतात.    

  
पे्रमाचा पाया 
 क्लारा हेलचा जन्म पेनभसल्वव्हेतनया राज्याच्या किलािले्ल्विया 
शहरात झाला. चार भाविंांमध्ये ती सवाात धाकटी होती. ती 
लहान असतानाच ततच्या वडिलांचा मतृ्य ूझाला. ततच्या आईने 
चार घरी स्वयपंाक करून आणण आपल्वया घराचा काही भाग 
भाड्याने देऊन आपले घर चालवले. “आईने मला लोकांवर प्रेम 
करायला भशकवल.ं मी आयषु्यभरात जे काही केल ंत्याचा पाया 
माझ्या आईने रचून ठेवला होता,” हेल म्हणतात.   

हायस्कूलचे भशक्षण झाल्वयावर, हेलने थॉमस हेल यांच्याशी लग्न 
केले आणण त्या न्ययूॉका  येथे राहायला आल्वया. ततथे त्यांच्या 
पतीने िरशा पॉभलश करण्याचे काम सरुू केले. “त्यांना िार 
कमाई होत नसे. म्हणून मी रात्री घरकाम, चथएटरची सािसिाई 
वगरेै करू लागल,े” हेल त्यांच्या आठवणी सागंत.े 

क्लारा हेलच ेपाच खोल्वयांच ेघर बऱ्याच मलुांसाठी सगंोपन 
कें द्र बनले.  



वयाच्या 27 व्या वर्षी हेल या लॉरेन आणण नथान या दोन मलुांची 
आई होत्या. पण त्यानतंर त्यांच्या पतीचे कका रोगाने तनधन झाले. 
हेलसाठी त्यांनी मागे काही पसैा, धनदौलत ठेवली नव्हती.  

“मला माझ्या मलुांचं सगंोपन करायचं होत,ं” हेल म्हणत,े “म्हणून 
मी ददवसा इतरांच्या मलुांना सांभाळायचं काम करू लागले. या 
कामासाठी मला मलुांचे आईविील काही पसेै देत. मला भरपरू पसैा 
भमळत नस.े पण पोटाची भकू भागवायला त ेपरेुसे होत.े त्या 
मलुांना आमच ंघर इतकं आविल ंकी इथे आल्वयावर ती घरी 
जायचं नाव घेत नसत. हळूहळू मी मलुांची पणूावेळ देखभाल करू 
लागल.े आठवड्याच्या शवेटी, मलुांचे पालक त्यांना भेटायला येत.”   

अचानक क्लारा हेल यांना जाणवले की त्या मलुांची दत्तक पालक 
बनल्वया आहेत. घरांमध्ये काही समस्या असललेे पालक आपल्वया 
मलुांना काही काळ हेल यांच्यासोबत ठेव ूलागले. पढुील 30 वर्ष,े 
हेल यांचे 146 मागाावरील, पाच खोल्वयांचे अपाटामेंट हे एकावेळी 
सात-आठ दत्तक मलुांचे घर बनले.   

“माझी मलुगी म्हणत ेकी ती सोळा वर्षाांची होईपयांत ततला वाटत 
होत ेकी ही सगळी मलु ंततची सख्खी भाविंचं आहेत,” हेल 
सांगतात. “प्रत्येक मलू मला आई म्हणूनच हाक मारायचं. मी 
चाळीसपेक्षा जास्त मलुांची देखभाल केली. त ेसगळे आता मोठे 
झालेयत. कुणी िॉक्टर, कुणी वकील आणण कुणी काही बनलेयत. 
सगळे माझ्या सपंकाात असतात. मला आता 60 नातवंि ंआहेत.” 

आता हेल दत्तक पालक म्हणून तनवतृ्त होण्यास तयार होत्या. 
“मी 65 वर्षाांची झाल्वयावर मलुांच्या देखभालीच ंकाम बदं 
करायचं ठरवल.ं महागाई खपू वाढली होती आणण तचे तचे 
काम करून करून मी थकलेही होत,े” हेल सांगतात.  
त्यावेळी लहान ड्रग अॅडिक्ट मलुांची देखभाल करायचे 
त्यांच्या मनातही नव्हत.े  
“पण एकदा माझ्या मलुीने रस्त्यावर एका बाईला पादहल.ं 
ततच्या हातात एक मलू होत.ं ती नशते होती आणण त ेमलू 
ततच्या हातातनू खाली पिायच्या बेतात होत.ं माझ्या मलुीने 
ततला मदत हवी का म्हणून ववचारल ंआणण माझी मादहती 
ददली. पढुल्वया ददवशी, ती बाई माझ्या घरी आली. आम्ही त े
मलू सांभाळायचं ठरवल.ं िक्त दोन मदहन्यांची होती ती 
तान्ही मलुगी! त्या बाईने ततच्या मतै्रत्रणींनाही माझ्याबद्दल 
सांचगतल.ं दोन मदहन्यात आमच्याकि ेअशी 22 मलु ं
देखभालीसाठी दाखल झाली,” हेल सांगतात. 
स्त्री गभावती असत ेतवे्हा ततच्या खाण्यावपण्याचा प्रभाव थेट 
ततच्या गभाावर पितो. ती ड्रग्जची नशा करत असेल तर त े
ड्रग्ज ततच्या रक्तातनू गभााच्या रक्तात जात असत.े पररणामी, 
त्या गभाालासदु्धा त्या नशचेे व्यसन लागत.े मलू जन्मल्वयावर, 
त ेया व्यसनाची सारी लक्षणे दाखवत.े  



हेल हाऊसच्या अध्यक्षा आणण क्लारा हेल यांची मलुगी िॉ. 
लॉरेन हेल, चार वर्षाांच्या एका मलुाच्या हाताचा पापा घेत 

आहेत. मलुाची आई त ेकौतकुाने बघत आहे.  

हेल सांगते, “ते पदहल्वयादंा माझ्याकि ेआले त्याआधी मी ड्रग अडॅिक्ट 
लहान मुलाला कधीच बतघतलं नव्हतं. ते स्वत:ला ओरबािून घेतात 
आणण वयाने मोठे असलेल्वया अॅडिक्टसारख ंआपल ंिोकं हलवत 
राहातात. ते चेहरा वेिावाकिा करतात. त्यांना पाहून दया येते. मला 
जाणवलं की आपण यानंा मदत केली नाही तर ही मुलं मोठी 
झाल्वयावर ड्रग अॅडिक्ट होतील. त्यामुळे या लहान वयातच आपण 
त्याचंी काळजी घेतली पादहजे. मी िक्त त्यानंा पे्रम आणण भरपूर खाऊ 
देते. मी त्यानंा गाणी ऐकवते. त्याचं्यासोबत िरशीवर चालते. 
मदहन्याभरात त्याचंं हे व्यसन नाहीसं होतं.” 

“मला मुलं खपू आवितात,” हेल म्हणते. “प्रत्येक मूल काही खास 
गुण घेऊन जन्मतात. आपण त्याचे हे गुण बाहेर काढले तर तो एक 
चांगला माणसू बनू शकतो. पण त्यांना चांगल्वया सुरुवातीची गरज 
असते. त्यांना भरपूर पे्रमही हवं असतं.” 

हेलला ततच्या स्वत:च्या मुलाकंिून पशैाचे पाठबळ भमळते. हेलची मुले 
चांगल्वया हुद्दद्यांवर नोकऱ्या करतात. लॉरेनने बालववकास ववर्षयात 
पीएचिी केली आहे. नाथन हा शासनमान्य सावाजतनक लेखापाल आहे 
आणण हेलचा दत्तक मुलगा केनेथ याने भशक्षणक्षेत्रात िॉक्टरेट भमळवली 
आहे. त्यांच्या मदतीने, हेलने ततच्या घरीच अडॅिक्ट मुलाचंी देखभाल 
केली, साधारण दीिके वरे्ष!  

“शहरातल्वया लोकानंी प्रथमच माझ्याबद्दल ऐकलं की एक वेिी बाई ड्रग 
अॅडिक्ट मुलाचंी काळजी घेते, कसलीही िी न घेता,” हेल म्हणते. “ते 
अॅडिक्ट आहेत. मला द्यायला त्यांच्याकि ेकाही नाही. 



कुणीतरी मला सचुवले की शहर प्रशासनाला आवाहन करा. त े
केल्वयावर प्रशासनाने त्वरीत आम्हाला पशैाची मदत केली 
तसेच एक मोठी जागा शोधायलाही मदत केली.” हेलला एका 
मोठ्या जागेची खूप गरज होती. 

हेल-हाउस 

हेलला न्ययूॉका  शहराच्या हालेम भागात 122 व्या रस्त्यावर 
तपककरी दगिांपासनू बनलेल्वया एका पाच मजल्वयांच्या इमारतीत 
जागा भमळाली. ही इमारत मोिकळीस आली होती. इमारतीची 
िागिुजी करून हेलने 1975 साली या नव्या घरात प्रवेश केला. 
ती या घराला हेल हाऊस म्हणू लागली.    

पदहल्वया मजल्वयावर हेलने खेळायची खोली बनवनू त्यात पसु्तके 
व खेळणी ठेवली. लगतच्या खोलीत हेलने स्वयपंाकाला लागणारे 
ल्जन्नस भरून त्याचे स्वयपंाकघर केले.  

दसुऱ्या मजल्वयावर बालवािी होती. हेलने ही खोली नक्षीदार 
चमचमत्या िुलािुलांच्या वॉलपेपरने सजवली. हेलने ड्रग अडॅिक्ट 
तान्या मलुांसाठी येथे नऊ पाळणे ठेवले. ततसऱ्या मजल्वयावर 
क्लारा हेल यांची खोली होती. त्यांनी आपल्वया खोलीला नक्षीदार 
पिदे आणण ल्व्हक्टोररयन ददवे लावनू सजवले. या खोलीत 
आरामखुचीसदु्धा होती. हेल त्यात लहान मलुांना बसवनू हलवत-
िुलवत असे आणण त्यांच्या वेदना कमी करत असे. 

हेल हाऊसच्या दसुऱ्या मजल्वयावर असलेल्वया 
बालवािीत क्लारा हेल एका तान्या मलुाची देखभाल 

करताना.  



“तान्या बाळाला मी चार मदहने ठेवत ेइथे,” हेल म्हणत,े “तोवर 
त्याची व्यसनाची लक्षण ंनाहीशी होतात, त ेआरामात झोप ूशकत.ं” 

हेलच्या खोलीलगत एक ददवाणखाना होता. ततथे आरामदायक 
तनळे, पांढरे सोिे, जािजिू तनळे गाभलचे आणण एक भव्य मोठा 
वपयानो होता. ही खोली बनवण्याचा एक खास उद्देश होता –  इथे 
जुनाट जखमा भरून तनघायला मदत होत असे. 
“मलुांच्या आया येतात, तवे्हा इथेच भेटतात मलुांना,” हेल म्हणत.े 
“इथे छान वाटत ंमनाला! मलु ंइतक्या प्रसन्न वातावरणात 
राहातात, हे पाहून आईबापसदु्धा तसचं राहायचा प्रयत्न करतात. ती 
खरंतर चांगलीच माणस ंआहेत. िक्त त्यांनी काही चुका केल्वयायत. 
पण चकुा करणं हा आपला हक्कच आहे.” 

नॅन्सी ही अशीच एक ड्रग अॅडिक्ट आई होती. ततचा मलुगा रािेल, 
हेल हाऊसमध्ये राहात असे. नॅन्सी पाच वर्षाांपासनू ड्रग घेत होती. 
ती ड्रग्ज ववकून आणण चोऱ्या करून नशसेाठी पसेै भमळवत असे. 
पण पोभलसांनी पकिल्वयावर ततला चार वर्षाांचा तरंुुगवास झाला. 
तरंुुगातनू सटुल्वयावर नॅन्सी पनु्हा ड्रग्ज घेऊ लागली. त्याचवेळी ती 
गरोदर रादहली होती. रािेलचे विीलसदु्धा ड्रग अॅडिक्ट होत.े 
आपल्वया पोटातील मलुालाही ड्रग्जचे व्यसन लागेल, याची नॅन्सीला 
कल्वपना नव्हती. जन्मानतंर रािेलला बऱ्याच वेदना होऊ लागल्वया. 
शवेटी नॅन्सी त्याला घेऊन हेल हाऊसमध्ये आली. 
  

बरेच पालक त्यांच्या मलुांना हेल हाऊसमध्ये ठेवनू स्वत:चे 
पनुवासन करण्याचे मागा शोधत. आपले व्यसन सटुल्वयावर त े
मलुांना परत घेऊन जात. काही पालक परत येत नसत. मग 
हेल त्यांना दत्तक देत असे.  
खरंतर, मलेु आणण पालक यांचा पनुभमालाप घिवनू आणणे, हा 
हेल हाऊसचा एक उद्देश होता. मलू दत्तक देण्याचा पयााय हा 
शवेटचा मागा होता. 1984 पयांत, पाचशपेेक्षा जास्त मलेु हेल 
हाऊसमध्ये आली. त्यांपकैी िक्त 12 मलुांना दत्तक द्यावे लागले. 
1990 पयांत, हेल आणण त्यांच्या कमाचाऱ्यांनी समुारे 800 तान्या 
मलुांची देखभाल केली.     
मलू ज्यांना दत्तक द्यायचंय, त्या पालकांची हेल कसनू चौकशी 
करत. त्यांच्यात काही कमीजास्त आढळले तर त्या मलू दत्तक 
देत नसत. “आम्ही चचल्वड्रन एि सोसायटीमािा त मलू दत्तक देतो. 
पण त्या पालकांना इथे येऊन माझ्या कसोटीला उतरावचं 
लागत.ं त ेअसचं मलुांना घेऊन जाऊ शकत नाहीत.” 

िॉ. लॉरेन हेल या हेल हाऊसच्या अध्यक्षा होत्या. त्या ससं्थेच्या 
आचथाक बाबी सांभाळत. त्यामळेु क्लारा हेल मलुांवर लक्ष कें दद्रत 
करू शकत. 1984 साली हेल हाऊसचा खचा 1,47,000 िॉलसा 
एवढा होता. त्यांपकैी 1,22,000 िॉलरची मदत शहर प्रशासनाने 
केली होती.  



अनेक सपु्रभसद्ध लोकांनी हेल हाऊसला आधार ददला. चचत्रपट 
तनमााता स्पाईक ली यांनी ड्रग अॅडिक्ट लहान मलुांना 

वाचवण्यासाठी क्लारा हेल यांच्या मोदहमेला एक लाख िॉलर 
रक्कम देणगी म्हणून ददली.   

बाकीचा पसैा देणगीरुपात भमळाला. पवूी त्रबटल वाद्यवृदंात असलेले 
सुप्रभसद्ध गायक-संगीतकार जॉन लेनन हे हेल यांचे एक दहतचचतंक 
होते. हेल हाऊस बदं पिू नये म्हणनू त्यांनी भरघोस मदत केली. 
तरीही ही मोहीम चालवायला पशैाची उणीव भासत असे.    

“पैशाची नेहमीच कमतरता असायची. कमाचाऱ्यानंा आठवड्याला िक्त 
175 िॉलर एवढाच मोबदला भमळायचा. पण या कामाला त्यानंी 
स्वत:ला वाहून घेतलं होतं,” लॉरेन हेल सांगतात.  

शहर प्रशासनाने हेल हाऊसला एकावेळी िक्त 15 मुले साभंाळायची 
परवानगी ददली होती. त्यामुळे ततथे प्रवेश घेण्यासाठी तीस ककंवा 
त्यापेक्षा जास्त मुले नेहमी प्रततक्षा यादीत असत.  

हेल मुलांची देखभाल करत तेव्हा त्याचें पालक स्वत:च्या व्यसनावर 
उपचार करून घेत. हा उपचार 18 मदहने चालत असे. “चांगला उपचार   
करणारी कें दे्र कमीच आहेत. पण आम्ही आमच्या उपक्रमाबद्दल 
समाधानी आहोत. आमच्याकि ेआल्वयानतंर कुणीही आई पुन्हा ड्रग 
अॅडिक्ट बनली नाही,” लॉरेन हेल सांगतात.  
हा उपक्रम मुलासंाठीही िायदेशीर ठरला. हेल हाऊसमध्ये तान्या 
वयात आलेली ड्रग अडॅिक्ट मुले मोठी झाल्वयावर पुन्हा ड्रग्जकि ेवळली 
नाहीत. पण सगळ्याच गोष्टी मनासारख्या झाल्वया नव्हत्या. आईचे 
व्यसन गभाात असतानाच लागल्वयामुळे या मुलांच्या भशकण्याच्या 
क्षमतेवर दषु्पररणाम झाला होता.    



हेल आणण त्यांच्या कमाचाऱ्यानंी मुलानंा हे कधीही साचंगतले नाही की 
ते जन्मले तेव्हा ड्रग अडॅिक्ट होते. कारण मग त्यानंा स्वत:ची लाज 
वाटू लागेल, अशी भीती हेल यांना वाटे.  

क्लारा हेल यांचे आपल्वया या मुलाशंी घट्ट भावतनक नाते तयार झाले 
होते. पण ते हेल हाऊस सोिून जात तेव्हा त्यांना द:ुख होत नसे. 
“मला द:ुख नाही व्हायचं, कारण जेव्हा कुणी मूल इथून जायचं तेव्हा 
एका नवीन मुलाला प्रवेश भमळायचा,” हेल म्हणतात. “कुणी जातंय 
म्हणनू द:ुख करण्याएवढा वेळच नसायचा माझ्याकि.े भशवाय, 
सुरुवातीपासून मी स्वत:ला बजावायचे की ही आपली स्वत:ची मुलं 
नाहीत. देवाच्या कृपेने मला स्वत:चा एक मुलगा आणण मुलगी 
आहेत. त्यामुळे मला चचतंा करायचं कारण नाही. तेव्हापासून माझ्या 
अवतीभवती सतत मुलाचंा राबता रादहला.” 

हेलने आपला बराचसा वेळ या मुलानंा ददला. पण त्याची कधी त्यानंी 
तक्रार नाही केली. “त्यांना पे्रमाभशवाय देण्यासारख ंमाझ्याकि ेहोत ं
तरी काय! त्यांना पे्रम देण्यातच माझं सुख होतं. मुलं मोठी 
झाल्वयावर कधी भेटायला आली, तर ते जबाबदार नागररक बनलेयत, 
हे पाहून मला खपू बरं वाटत,ं आपलं आयषु्य खऱ्या अथााने साथाकी 
लागलंय असं वाटतं, त्यामुळे कसलीही खतं नाही,” हेल म्हणतात.  
वर्षाानुवरे्ष, हेल मुलाचंी देखभाल करण्यासाठी कष्ट करत रादहल्वया. 
त्यांच्या या उत्कृष्ट कायाासाठी त्याचें नाव सवादरू पसरले. 1985 साली 
राष्ट्राध्यक्ष रेगन यानंी त्यानंा “खरा अमेररकी दहरो” हा ककताब ददला.   

राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्वि रेगन क्लारा हेल यांना भेटले, तो क्षण. रेगन 
यांनी हेल यांचा “खरा अमेररकी दहरो” असा सन्मान केला.  



हेल हाऊसला शहर आणण राज्यांकिून समथान 
भमळवण्यासाठी क्लारा हेल यांनी बरेच प्रयत्न केले. 
राज्यांकिून त्यांना 11 लाख िॉलरचा चेक भमळाला. 

चचत्रात हेलसोबत भसनेटचे सदस्य अल्विान्सो िी’अमाटो, 
मलुगी लॉरेन आणण न्ययूॉका  शहराचे प्रतततनधी चाल्वसा 

रेंजल ददसत आहेत.  

1989 पयांत, दरवर्षी हेल हाऊसला शहर आणण राज्य 
प्रशासनांकिून 3,70,000 िॉलर एवढी मदत भमळाली. 
याभशवाय 4,00,000 िॉलर देणगीरुपात भमळाले. मग हेलच्या 
कायााला राष्ट्रीय स्तरावर ओळख भमळाली. माचा 1989 मध्ये, 
हेलला सावाजतनक कायाासाठी ट्रुमन परुस्कार भमळाला.    
हेल हाऊस गहृ तनमााण प्रकल्वप 

त्याच वर्षी, हेल यांनी एक नवा उपक्रम सरुू केला, हेल हाऊस 
गृह तनमााण प्रकल्वप. हा 35 अपाटामेंट असललेा वीस लाख 
िॉलरचा प्रकल्वप होता. ड्रग पनुवासन कें द्रात पणूा उपचार घेऊन 
आयषु्याला नवे वळण देऊ पाहाणाऱ्या तरुण मलुींसाठी हा 
प्रकल्वप होता.   

जानेवारी 1990 मध्ये, हेल हाऊस गहृ तनमााण प्रकल्वपाला एका 
सपु्रभसद्ध स्वयसेंवकाची मदत लाभली. न्ययूॉका मधील हेम्सले 
हॉटेलची मालकीण भलओना हेम्सले यांना कर चुकवल्वयाबद्दल 
शासनाने दोर्षी ठरवल.े भशक्षा म्हणून त्यांना या प्रकल्वपासाठी 
750 तास सामदुातयक सेवा देण्याची अट घातली.   

हेल यांनी हेम्सले यांच्या मदतीचे स्वागतच केले. हेम्सले 
यांच्यासारख्या प्रभसद्ध स्त्रीने गरजू ल्स्त्रयांसोबत काम करणे, ही 
कल्वपना हेल यांना ववलक्षण वाटली.  



हेम्सले या ल्स्त्रयांना हॉटेल व्यवसायाबद्दल प्रभशक्षण देऊ 
शकतात आणण त्यांना नोकऱ्या भमळवण्यास मदत करू 
शकतात, असे हेल यांना वाटल.े  

आमेन  

12 िेब्रुवुारी 1990 रोजी एनबीसी टीव्हीच्या “आमेन” या 
कायाक्रमात ववशरे्ष पाहुण्या म्हणून हेल यांचे दशान झाले. 
कायाक्रमाच्या “द टॅलेंट शो” नावाच्या भागात ल्क्लफ्टन िले्व्हस 
यांनी साकारलेले पात्र रेव्हरंि ग्रेगरी यांनी चचाच्या एका वावर्षाक 
समारंभात माता हेल यांचे स्वागत केले. समारंभात हेल 
हाऊसवर एक लघपुट दाखवला गेला. ग्रेगरी यांनी तुम्ही माझी 
मुल ंआहात हे गीत गायल.े मग त्यांनी कायाक्रमातनू भमळालेले 
उत्पन्न हेल हाऊसला देणगी देण्यात येईल, असे जाहीर केले. 
या कायाक्रमात हेल यांना आमतं्रत्रत करायची कल्वपना कायाकारी 
तनमााता एि वेनबगार आणण माभलकेची स्टार अॅना माररया 
हॉसािोिा यांची होती. हॉसािोिा यांनी वेनबगार यांना क्लारा हेल 
यांच्या हालेममधील ववलक्षण कामाची मादहती ददली. त्यामळेु 
वेनबगार प्रभाववत झाले. त्यांनी हेल हाऊसला देणगी द्यायचे 
ठरवले आणण क्लारा हेल यांना कायाक्रमात आमतं्रत्रत केले. हेल 
यांच्या उपल्स्थतीमळेु या कायाक्रमाला खूप प्रभसद्धी भमळाली.  

 ककत्येक प्रभसद्ध आणण महत्त्वाच्या व्यडकं्तनी क्लारा हेल यांना 
पादठंबा ददला. चचत्रात हेलसोबत आहेत, माजी अमेररकी सजान 

जनरल सी. एव्हरेट कूप (िावीकि)े आणण भसनेट सदस्य अल्विान्सो 
िी’अमाटो.  



भववष्याबाबत साशंक 

हेल हाऊसचे भववष्य िार उज्ज्वल नव्हते. 1990 साली हेल हाऊसवर 
अचानक काळे मळभ दाटून आले. शहर प्रशासनाने हेल हाऊस बदं 
करायचा तनणाय घेतला. अचधकाऱ्यांच्या मते, ड्रग अॅडिक्ट मुलांसाठी 
शासनाने पुरेशी संगोपन कें दे्र उपलब्ध केली होती. त्यामुळे बालवािी 
चालवणाऱ्या हेल हाऊससारख्या एजन्सीची गरज उरली नव्हती. 
प्रशासनाला असेही वाटत होते की लहान मुलांची वाढ संगोपन कें द्रातच 
चांगल्वया ररतीने होते. यावर बऱ्याच बाल-ववशरे्षज्ाचें एकमत झाले.  

पण क्लारा हेलच्या मनात काही वेगळेच होते. “मी माझं काम सोिून 
देणार नाही,” त्यांनी ठामपणे साचंगतले. “ही देवाची मुलं आहेत. त्यांची 
देखभाल मी करावी असं देवाच्याच मनात आहे.” आपल्वया कामाची 
आता गरज नाही, मूल्वय नाही हे मानायला हेल तयार नव्हत्या.  

शहर प्रशासनाने ड्रग अडॅिक्ट मुलानंा हेल हाऊसमध्ये पाठवणे बदं 
केले. त्यावेळी हेल हाऊसमध्ये िक्त दहा मुले राहात होती. त्यानंाही 
त्यांच्या नातेवाईकांकि ेककंवा आईवडिलांकि ेपरत पाठवायचे होते. 
भववष्याबाबत साशंकता वाटल्वयामुळे हेल यानंी आपल्वया समथाकाकंि े
मदत माचगतली. 
हेल हाऊसने एक आणीबाणी तनधी सुरू केला. त्यानंी दठकदठकाणी 
सुमारे एक लाख ल्स्टकर चचकटवली. त्यावर भलदहले होते: प्रशासनाचा 
नकार, पण आमचा होकार. हेल हाऊसला पादठंबा द्या. यानंतर लोकांनी 
व्यडक्तगत स्तरावर हेल हाऊसला भरघोस देणग्या पाठवल्वया.  

शहर प्रशासनाशी असा संघर्षा सुरू असताना 100 कृष्णवणीय 
ल्स्त्रयाचं्या राष्ट्रीय सघंटनेने हेल याचंा सन्मान केला. त्यांनी हेलला 
कँिसेे पुरस्कार प्रदान केला. हा परुस्कार प्राचीन इचथयोपीयन 
राणीच्या नावे ददला जातो. दरवर्षी 10 सवोत्कृष्ट कृष्णवणीय 
अमेररकी लोकानंा हा पुरस्कार देतात. ववववध क्षेत्रातं आपल्वया 
उत्तम चाररत्र्याने आणण कतृात्वाने छाप पािणाऱ्या व्यडकं्तना हा 
पुरस्कार ददला जातो.  

 भय 

हेलने स्वत:ला मुलांमध्ये गंुतवनू ठेवले. त्यानंी एकदा 14 वरे्ष 
वयाच्या मुलामुलींसोबत गप्पा मारण्यासाठी खास वेळ काढला. 
या मुलावंर ड्रग्ज सेवनासंबंधी खटले सुरू होते.  

अल्वपवयीन न्याय ववभागाने या भेटीची योजना आखली होती. 
ड्रग्ज शरीरात कोणत्या अवयवांमध्ये भशरकाव करते आणण काय 
नुकसान करते, हे या मुलांच्या लक्षात आणनू द्यावे, अशी या 
ववभागाची इच्छा होती.   

हेलने या मुलाशंी तनखळपणे गप्पा मारल्वया आणण त्याचंा उत्साह 
वाढवला. त्यानंा स्वत:ववर्षयी छान वाटेल असे काही त्या 
त्यांच्याशी बोलल्वया. यामुळे मुलानंा ड्रग्ज, अपराध आणण नैराश्य 
यांच्या जंजाळातनू सुटण्यास मदत होईल, अशी आशा हेल यानंा 
वाटत होती.  



राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्वि रेगन यांनी वावर्षाक सभेत हेल यांच्या 
कामाचे टाळ्यांच्या गिगिाटात कौतकु केले. हेल यांच्या 

उजवीकि ेनॅन्सी रेगन उभ्या आहेत.  

“तमु्ही काळे आहात, याचा अभभमान बाळगा,” हेल 
मलुांना म्हणाली. “आपण मोठमोठी काम ंकरू शकतो.” 
मग हेलने ततथे एकत्र जमनू परस्परसवंाद केल्वयाबद्दल 
मलुांचे कौतकु केले. “कुणाचा ततरस्कार करू नका,” हेलने 
त्यांना सल्वला ददला. 
एवप्रल 1991 पयांत, हेल हाऊसला देशभरातनू हजारो 
िॉलरच्या देणग्या भमळाल्वया. 250 चचानीही त्यांना काही 
तनधी परुवला. क्लारा हेलला या सवाांतनू स्िूती भमळाली.  

“या मलुांची देखभाल करायची जबाबदारी देवानेच 
माझ्यावर सोपवलीय,” त्या म्हणतात. “आता आम्ही 
मलुांना पदहल्वयापेक्षा चांगली सोयीसवुवधा देऊ शकतो.” 

हेल हाऊस पनु्हा जोमाने सरुू झाले. 1992 पयांत, हेल 
आणण त्यांचे कमाचारी यांनी हजारपेक्षा जास्त ड्रग अॅडिक्ट 
मलुांचे सगंोपन केले.  

नोव्हेंबरमध्ये, क्लारा हेल यांना पक्षाघाताचा छोटासा 
धक्का बसला. त्या त्यातून बऱ्या होत होत्या. पण 
अचानक, 18 डिसेंबर 1992 रोजी, काही गुतंागुतं 
झाल्वयामळेु त्यांचा मतृ्य ूझाला. त्यावेळी त्यांचे वय 87 
वर्ष ेहोत.े  



क्लारा हेलचा वारसा   

हेल यांच्या तनधनामळेु जगाने एक अत्यंत पे्रमळ माणसू 
गमावला. पण त्यांच्या सगंोपनाच्या आणण उपचाराच्या 
पद्धती आजही हेल हाऊसमध्ये ल्जवतं आहेत. हेल 
हाऊसच्या यशाने जगाला दाखवनू ददले की पे्रम आणण 
समजूतदारपणा यांच्यामळेु अत्यतं गभंीर समस्या, अगदी 
ड्रग अडॅिक्शनवरही, मात करता येत.े एवढेच नव्हे, हेल 
हाऊसने आयषु्यात तनराश आणण उद्दध्वस्त झालेल्वया 
लोकांच्या जीवनात आशचेा, आनदंाचा ककरण प्रकाभशत 
केला.  
नॅन्सी ही ड्रगच्या व्यसनातनू मकु्त झालेली आई म्हणत,े 
“माता हेल या माझ्या आयषु्याला लाभलेल ंएक सवोत्तम 
वळण आहे. त्यांनी मला आणण रािेलला माणूस 
बनायची सधंी ददली.”   

क्लारा हेल यांनी मागा दाखवल्वयाबद्दल आपण सवा त्यांचे 
शतश: ऋणी आहोत.  

एड्सने वपिीत लहान मलुांची देखभाल करण्यासाठी शासनाने 
पदहला राष्ट्रीय तनवासी प्रकल्वप सरुू केला. त्या कायाक्रमात 
क्लारा माता हेल, हेल हाऊसच्या ससं्थापक, यांनी एका 

मलुाला किवेर घेतलेले ददसत आहे.   


